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كمتر نوش��ته اي را خوانديده ايد كه به تحليل 
درست و منطقي از آنچه درخصوص لطيفه گويي 
مي داني��د، پرداخته باش��د. هميش��ه از زواياي 
مختلف��ي به اين موضوع پرداخته ش��ده اس��ت. 
ام��ا وجود ش��بکه هاي اجتماعي و هج��وم گاه و 
بيگاه كاربران به يك س��وژه گاه سبب شده است 
كه نقد و بررس��ي هاي جدي تري در دس��تور كار 

جامعه شناسان قرار گيرد.
جان مورريل، نوش��ته اي دارد تح��ت عنوان 
تأمالت��ی اخالق��ی در باب لطيفه ه��ای قومی و 
جنسيتی كه در آن به نقد و تحليل متداول ترين 
شکل لطيفه های قوميتی، مي پردازد. اخيرا اين 
مقاله توسط اعضاي شبکه هاي اجتماعي ترجمه 
و در دسترس عموم قرار گرفته است. او مي گويد، 
اولين لطيفه ها با داس��تانی آغاز مي شود  كه در 
آن يك يا چند ت��ن از اعضای يك گروه قوميتی 
چيزی می گويند يا كاری می كنند كه نش��ان از 
حماقت، تنبلی، بی بندوباری يا يك ضعف ديگر 
است. اغلب فالس��فه فرض گرفته اند كه چنين 
لطيفه هايی فقط برای ابراز خصومت نس��بت به 

گروه »هدف«  است.
مايکل فيليپس نيز مقاله »كارهای نژادپرستانه 
و طنز نژادپرستانه« خود را چنين شروع می كند: 
»لطيفه های نژادپرستانه اغلب خنده دار هستند و 
بخش��ی از اين امر به نژادپرستی آنها منوط است. 
برای نمونه بسياری از لطيفه های لهستانی ممکن 
است به سادگی تبديل به لطيفه هايی مربوط به 
احمق ها شوند ولی وقتی اين گونه روايت شوند به 

هيچ وجه خنده دار نيستند.«
كريس��تی ديوي��س كه 
انسان ش��ناس اس��ت نيز با 
مطالع��ه ه��زاران لطيفه از 
سراسر دنيا، كشف كرد كه 
همان لطيفه های »احمق« 
را ك��ه در اي��االت متح��ده 
درباره لهستانی ها می گويند، 
در فرانسه درباره بلژيکی ها، 
درب��اره  هندوس��تان  در 
سيك ها و در استراليا درباره 
می گويند.  تاس��مانيايی ها 

به همين س��ان، لطيفه هايی ك��ه بزدلی و ديگر 
رذيلت ها را به گروه های قوميتی نسبت می دهند 
را در ده ها كشور يافته اند. ديويس نشان می دهد 
همه جا الگوی اجتماعی يکس��ان اس��ت. مردم 
لطيفه های قوميتی را نه درباره گروه هايی كه از 
آنها متنفرند بلکه درباره گروهی كه با آنها آشنايی 
دارند، ش��بيه خودش��ان هس��تند و در حاشيه 

فرهنگ غالب زندگی می كنند تعريف می كنند.
لطيفه گوي��ان معم��وال ب��اور ندارن��د ك��ه 
شخصيت س��ازی هايی ك��ه در لطيفه ه��ا دارند، 
حقيقی است. باور نمی شود كه عموم لهستانی ها 
احم��ق هس��تند و ايتاليايی ها بزدل هس��تند. 
ديوي��س می گويد، آنچ��ه لطيفه گوي��ان به آن 
می خندند، نس��خه  اندک متفاوتی از خودش��ان 
اس��ت و خنده ش��ان معموال خصومت ب��ار و بد 
انديشانه نيس��ت. وقتی گروهی از ديگری متنفر 
است، احساسات اش را به شکل های مستقيم تر و 

آسيب زننده تر  از  لطيفه گويی ابراز می كنند.
به گفته ديويس، لطيفه ها درب��اره  »احمق ها« 
در 2 قرن اخير در پاس��خ به اضطراب مردم درباره 
به روزب��ودن دانش و مهارت ش��ان به خصوص در 
محي��ط كار، محبوبي��ت يافته اند. روزه��ای اوج 
لطيفه های لهس��تانی در اياالت متحده در چند 
دهه پي��ش، زمانی نبود كه آمريکايی ها نس��بت 
به لهس��تانی حس كينه ي��ا تبعيض داش��تند 
)لهس��تانی ها ت��ا آن زمان  به خوب��ی در فرهنگ 
آمريکايی ادغام ش��ده بودند( بلکه زمانی بود كه 
آمريکايی ها از رش��د علم��ی در اياالت متحده در 

شگفت بودند. لطيفه فضانوردی لهستانی كه اعالم 
كرد تصميم دارد با موش��ك اش به خورشيد برود 
را در نظر بگيريد. وقتی از او پرس��يدند كه چطور 
گرمای خورش��يد را تحمل خواه��د كرد، گفت: 
»نگران نباشيد، شب می روم«. بنا به گفته ديويس، 
اين لطيفه نمايانگر تحقير نادانی لهستانی ها توسط 
آمريکايی ها نيست بلکه بيانگر ترس آمريکايی ها 

درباره نادانی علمی و فنی خودشان است.
فالسفه تنها كسانی نيستند كه با »نژادپرستانه« 
خواندن لطيفه ها در قض��اوت عجله می كنند. در 
 سال 2۰۰2 ميالدی نماينده پارلمان بريتانيا ان 
وينترتون به دليل گفتن اين لطيفه در يك مهمانی 
شام مجبور به استعفا شد: يك انگليسی، كوبايی، 
ژاپنی و يك پاكستانی سوار قطار بودند. كوبايی با 
گفتن اين كه تو كش��ور من 1۰ تايش را يك پنی 
می فروشند، يك س��يگار برگ را از پنجره بيرون 
انداخت. ژاپن��ی يك دوربين نيک��ون را با گفتن 
اين كه در كشور من اينها 1۰ تايش يك پنی قيمت 
دارد، بيرون انداخت. بعد انگليسی پاكستانی را از 

پنجره بيرون پرت كرد.
خن��ده گاه )punch line( اي��ن لطيف��ه 
القا می كند كه انگليس��ی قصد داش��ته بگويد، 
پاكس��تانی ها در كش��ور من 1۰ تايش��ان يك 
پن��ی می ارزن��د. آيا اي��ن خن��ده گاه توهين به 
پاكستانی هاس��ت؟ اگ��ر هس��ت، چ��ه ويژگی 
منفی ای را به ايشان نسبت می دهد؟ پذيرفتنی تر 
است بگوييم نکته  لطيفه اين است كه انگليسی ها 
نژادپرس��ت اند و ب��ا م��ردم پاكس��تان و ديگر 
سابق شان  مس��تعمره های 
رفتاری غيرمنصفانه دارند. 
پاكس��تانی اين لطيفه هيچ 
كاری نمی كن��د و حت��ی 
توصيفی هم از او به دس��ت 
داده نمی ش��ود. انگليس��ی 
اس��ت ك��ه كاری انج��ام 
می ده��د، آن هم ب��ه قتل 
رساندن پاكس��تانی. وقتی 
هدف از اين لطيفه نش��ان 
دادن نژادپرستی انگليسی ها 
باش��د، البته كه اين لطيفه 
خصومت و تبعيض��ی عليه پاكس��تانی ها در بر 
ندارد.       ش��ايد توافق بر س��ر تفسيری درست 
از اين لطيفه، يا هر لطيفه ديگری ممکن نباشد. 
اف��راد متفاوت لطيفه ای يکس��ان را به اش��کال 
مختلفی بي��ان می كنند و به داليل��ی متفاوت 
شادمان می شوند. نژادپرستی كه از پاكستانی ها 
متنفر است ممکن است از اين لطيفه لذت ببرد 
چرا كه در آن يك پاكس��تانی به قتل می رس��د. 
ممکن است فرد ديگری از اين شيوه هوشمندانه 
كه ريتم روايت در خن��ده گاه )با پرتاب كردن به 
بيرون از پنجره( با نتيجه ای شوكه كننده حفظ 
شده اس��ت به خنده بيفتد. شخص سومی، مثال 
پاكستانی، ممکن اس��ت به بی خردی انگليسی 
در برداش��ت اش از فرصت دور ريختن چيزهای 
فراوان و دم دس��تی در قربانی كردن پاكس��تانی 
بخندد. با در نظر گرفتن همه مباحث حول معنا و 
عدم قطعيت، فالسفه بايد به طور ويژه به راه های 
متفاوتی كه لطيفه ها قابل تفسيرند، حساسيت 
نشان دهند؛ ولی اغلب مقاله های مجالت فلسفی 
با ارايه يك تفسير از لطيفه به عنوان تنها تفسير 
مورد قبول، با اطمينان به ما می گويند كه معنای 

آن تفسير چيست.
مقاله جان مورريل به مسائل حاشيه اي ديگري 
درخصوص لطيف��ه نيز مي پردازد، اگ��ر راغب به 
خواندن آن شده ايد مي توانيد با يك سرچ اينترنتي 
به آن دست پيدا كنيد. شايد اينطوري نيز نشان 
دهيد كه حداقل ما مردم تنبلي نيستيم و جلوي 

هرگونه لطيفه اي از اين دست را مسدود كنيد!

3 سال از آخرين مورد گزارش فلج اطفال در هند گذشت.
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افزاي��ش اخت��الالت روان��ی، افزاي��ش اختالفات 
خانوادگی، به وجود آمدن مش��کالت مال��ی عديده، 
كاه��ش رضايتمن��دی از زندگی مش��ترک، احتمال 
وجود اختالف نظر ب��رای اداره زندگی، تنش در روابط 
زناشويی، افزايش اضطراب و اس��ترس، كاهش عزت 
نفس و احتمال بروز رفتارهای پرخاش��گرانه، احتمال 
ارتکاب ب��ه جرايم و مش��اغل كاذب و واس��طه گری، 
احتمال گرايش به انجام كارهای غيرقانونی و احساس 
حقارت ازجمله تبعات منفی بيکاری در خانواده های 

ايرانی است. 
با توجه به اين كه تعداد كل بيکاران مطلق كشور از 
س��وی مركز آمار ايران 2 ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعالم 
شده است و معاون وزير كار می گويد، 31 درصد از اين 
افراد يعنی ۷۷۵ هزار نفر، دارای تحصيالت دانشگاهی 
هس��تند، بايد دي��د در كوتاه م��دت و دراز مدت اين 
مس��أله چه اثرات اجتماعي و اقتص��ادي مخربي را در 
جامعه و خانواده هاي ايراني از خ��ود به جا مي گذارد. 
البته اگر لش��کر جديدي كه در راه است را هم به اين 
تعداد اضافه كنيم ماجرا ابع��اد تازه تري پيدا مي كند. 
مقامات وزارت كار همچنين اعالم كرده اند كه به زودی 
۵ ميليون و 3۰۰ هزار كارجوی فارغ التحصيل دانشگاه، 
راهی بازار كار خواهند شد و مسئوالن بايد در اين باره 

برنامه ريزی  های جدی داشته باشند.
ه��ر چند گاه��ي در مورد درس��تی اي��ن آمار ها اما 
ترديد هايی در مي��ان مردم و خود اف��راد بيکار وجود 
دارد. گاهي با يك نگاه به اقوام و همس��ايه ها و اعضاي 
خان��واده خود و ي��ك حس��اب سرانگش��تي متوجه 
مي ش��ويم كه نکند اين آمار بيشتر اس��ت. بله، زيادند 
كس��انی كه معتقدند تعداد بي��کاران در ايران حدود 
1۰ ميليون نفر و تعداد دانشگاه  رفته های بيکار حدود 
۵ ميليون نفر است، اما اين محاسبات با آمار ارايه شده 
هماهنگي ندارد و بهتر آن اس��ت كه ما همين آمار را 

مالک بگيريم.
تازه ترين آمار نرخ بيکاری در ايران نش��ان می دهد 
در 1۹ استان از 31 استان كشور، نرخ بيکاری افزايش 
يافته است. استان های خراسان  شمالی و كهگيلويه و 
بويراحمد با حدود 1۶ درص��د، باالترين نرخ بيکاری 
را از آن خود كرده اند. اس��تان های ايالم، چهارمحال و 
بختياری، گيالن، اصفهان، لرستان و كرمانشاه از ديگر 
استان هايی هستند كه همگی با نرخ بيکاری 2 رقمی، 

در رتبه های بع��دی اين آمار قرار 
دارن��د. بر اس��اس اين گ��زارش، 
اس��تان تهران با حدود ۵ درصد، 
كمترين نرخ بي��کاری را در بين 
استان های كشور از آن خود كرده 

است.
نباي��د فرام��وش كني��م ك��ه 
جمعيت ايران در 3۰ سال گذشته 
تقريب��ا 2 براب��ر ش��ده و حدود 
۷۰ درص��د جمعيت كش��ور زير 
3۵ س��ال دارند و هر ساله دست 
كم حدود 8۰۰ هزار نفر وارد بازار 

كار ايران می شوند و ايران توان كافی برای پاسخگويی 

به اي��ن حجم از متقاضي��ان كار را 
ندارد. چن��دی  پي��ش محمدباقر 
نوبخت، س��خنگوی دولت حسن 
روحان��ی، در گفت وگو با ش��بکه 
خبر مدعی شد كه در نتيجه ايجاد 
۴۰۰ هزار شغل طی ۶ ماه نخست 
س��ال جاری، نرخ بيکاری ايران به 

۵/۹درصد كاهش يافته است.
مرك��ز آم��ار اي��ران در آخرين 
گ��زارش خود ب��ا تأييد س��خنان 
محمدباق��ر نوبخ��ت مبن��ی ب��ر 
»تك رقمی بودن ن��رخ بيکاری در 
 اي��ران« را اعالم كرد ك��ه نرخ بيکاری جوان��ان 1۵ تا

 2۹ ساله 2۰/2 درصد است. اين نرخ، بيشتر از 2 برابر 
نرخ عمومی به ش��مار می رود. در اين گزارش كه روز 
18 مهرماه  سال جاری منتش��ر شد، اعالم شد كه نرخ 
بي��کاری در زنان تقريبا 2 برابر م��ردان بوده و بيکاری 
در نقاط شهری نيز بيشتر از نقاط روستايی بوده است. 
اين در حالی ا س��ت كه عل��ی ربيعی، وزي��ر كار ايران 
هشدار داده بود كه اگر اقدام الزم انجام نگيرد، در  سال 
1۴۰۰ جمعيت بيکار ايران از ۶ ميليون به 1۰ ميليون 
نفر می رس��د. ربيعی در گزارش��ی كه به مجلس ايران 
ارايه داد اعالم كرد كه بيکاری در بازار كار ايران درحال 
حاضر به يکی از پرچالش ترين مسائل كشور در بخش 

داخلی تبديل شده است.
بيکاري به رغم مسائل پيچيده اقتصادي و اجتماعي 
كه دارد، اثرات فردي مخربي را نيز در پي دارد. اثراتي 
كه موجب رخت بر بستن نش��اط اجتماعي مي شود. 
فرد بيکار، به علت اين كه توليد كار نمی كند، احساس 
بی ارزش��ی می كند. ارزش هر انس��انی به كاری است 
كه عهده دار انجام آن اس��ت. به همين دليل است كه 
وقتی يك روز كار مفيدی انجام نمی دهيم، احس��اس 
بی ارزشی و بی فايده بودن می كنيم. شادابي خود را از 
دست مي دهيم و زمينه بروز انحرافات اجتماعي را در 
خود نمايان مي س��ازيم. كار منزلت اجتماعی افراد را 
ارتقا می دهد. فرد به علت دارا بودن زمينه فعاليت در 
رشته مورد عالقه خود به كسب سرمايه اجتماعی اقدام 
می كند و با افزايش سطح تحصيالت، درآمد، منزلت و 
موقعيت اجتماعی بهتری به دس��ت می آورد. بيکاری 
مهم ترين علت افزايش بزهکاری های اجتماعی است 
و ارتب��اط افزايش بيکاری ب��ا افزايش ب��زه در جامعه 
مدت هاس��ت كه ثابت ش��ده اس��ت. كاه��ش روابط 
اجتماعی و سست ش��دن پيوند فرد با پيکره اجتماع 
از ديگر آثار س��وء بيکاری اس��ت. اجتماعی كه در آن 
بيکاری ريش��ه دوانيده باشد، به سرعت شاهد كاهش 
جريان ه��ای اجتماعی مثبت خواهد ب��ود و مباحثی 
همچون سازگاری، همکاری، توافق در مقابل تعارض و 

مخالفت رنگ می بازد. 
بايد ديد در صورتي كه مس��أله بيکاري حل نش��ود 
و تبدي��ل به بحران بيکاري ش��ود آي��ا اهرم هاي الزم 
اجتماعي ب��راي جلوگيري از آس��يب هاي اجتماعي 
و كاهش آن تدارک ديده ش��ده اس��ت؟ به نظر چنين 

نمي آيد!

 بيكاري و فقدان منزلت 

روندكاهشيروابطاجتماعي

خشونت خانگي و خش��ونت عليه زنان انواع و اقسامي 
دارد. اين روزها جامعه بسياري از اين خشونت ها را شاهد 
اس��ت و بس��ياري از مردان و زنان در مخالفت با اين نوع 
خش��ونت از خود عکس العمل هايي نشان مي دهند اما 

بارزترين نوع خشونت عليه زنان كدام است؟
در پژوهش��ي كه با عنوان كامل »فرهنگ خش��ونت 
خانگی عليه زنان با تأكيد بر نقش پليس در كاهش آن« 
توسط دكتر سهيال صادقی فس��ايی و آتنا كامل قاليباف 
انجام شده و س��ايت مهرخانه آن را بازنش��ر كرده است 
با اس��تفاده از داده هاي��ی كه از تحقيق كيف��ی در مورد 
خشونت عليه زنان به دست آمده، تجربه زيسته و تصور 
زنان را نسبت به انواع خش��ونت خانگی، علت های آن و 
نقش سيستم عدالت كيفری، قانون و پليس در برخورد با 

خشونت های خانگی تبيين و ترسيم شده است.
زنان غالب��ا با مجموع��ه ای از خش��ونت ها در زندگی 
خود مواجه  بودند. با اين حال، به طور مش��خص تمامی 
پاسخگويان كتك زدن را از مصاديق خشونت فيزيکی ذكر 
كردند، اما در اين ميان، اغلب زنان مسن تر بودند كه خود 
تجربياتی در اين زمينه داشتند. حال آن كه زنان جوان تر 
بيش��تر از تجربيات شان در خش��ونت های غيرفيزيکی 
س��خن گفتند. با توجه به اين مطلب، شايد بتوان اظهار 
داشت كه زنان جوان تر و به خصوص تحصيلکرده، كمتر 
مورد آزارهای فيزيکی و كتك قرار می گيرند. اين دسته 
از زنان معموال بر خش��ونت های روان��ی و كالمی تأكيد 
داش��تند. همچنين پرتاب وس��ايل منزل توسط شوهر 
هنگام بروز درگيری و عصبانيت امری به نسبت شايع بود.

خانمی ۵1 س��اله، فوق ديپلم، بازنشس��ته آموزش و 
پرورش و س��اكن منطقه ۵ تهران كه چندين سال است 
به خاطر اعتياد همسرش، طالق غيابی گرفته می گويد: 
» ...من چندبار تقاضای طالق دادم، اما هميش��ه تهديد 
و مقابل��ه می ك��رد. تا وقتی مرد حضور داش��ته باش��د، 
نمی گذارد زن ط��الق بگيرد. بعضی وقت ها چنان می زد 
كه تا يك هفته چش��مم كبود می ش��د، با خونمردگی  
س��ركار می رفتم، جلوی همکارانم خجالت می كشيدم. 
يك بار كه حالش حسابی خراب بود، بچه ها را تهديد كرد 

كه می كشد. می گفت ش��ماها يکی يکی بريد تو حموم 
می خواهم بکشمتان،   شماها خيانتکاريد...«

خانمی ۴۹س��اله، ديپلم، خانه دار و ساكن منطقه 11 
تهران می گويد: » ...شوهرم وقتی عصبانی می شود، داد 
می زند و وسايل اطرافش را پرتاب می كند. از دادزدن اش 
خيلی ناراحت می ش��م. من وسايل خانه را خيلی بادقت 
و سليقه می چينم. مواظبت می كنم، ولی شوهرم اصال 

برايش مهم نيست، می زند و می شکند.«
مصاحبه ها نشان می دهد كه صدمات فيزيکی ناشی 
از خش��ونت، عامل مهم��ی در س��نجش جدی بودن و 
تعريف خشونت از ديدگاه زنان  هستند. برخالف برخی 
از مطالعات، صدمات فيزيکی ای كه احتمال آسيب های 
فيزيکی بلندمدت را در پی داشته باشند در اين مصاحبه ها 

گزارش نشدند. 

بس��ياری از زن��ان، خش��ونت های روان��ی و كالمی را 
آزاردهنده تري��ن نوع خش��ونت اعالم كردن��د. درواقع 
خشونت روانی و كالمی بيش از خشونت های فيزيکی بر 
روح زنان تأثير می گذارد و اليه های عميق تر و حسا  س تر 
درون آنها را تهديد می كند؛ خشونتی كه كمتر به چشم 
می آيد و به داليل فرهنگی و قانونی در بسياری از موارد به 

رسميت شناخته نمی شود. 
خانمی 3۷ساله، ليس��انس، خانه دار و ساكن منطقه 
8 می گويد:   »به نظر من خش��ونت فقط بدنی نيس��ت، 
لفظی خيلی آدم را اذيت می كن��د... درگيری روحی هم 
جزو خشونت محسوب می شود. من فکر می كنم شايد 
آدم درگيری بدنی را فراموش كند يا ببخش��د، اما آدم با 

خشونت روحی، مدام در ذهنش درگيری دارد.«
اغلب زنان بيان كردند كه می توانن��د بدرفتاری های 

فيزيکی را تحمل  كنند اما توهين های لفظی ش��رم آور 
و زير س��وال بردن آبرو و شرفشان، به خصوص در مقابل 
بچه ها و ديگر اعضای خانواده، برای آنان غيرقابل پذيرش 
اس��ت. از دس��ت رفتن وجهه آنان موجب ضربه زدن به 
عزت نفس شان ش��ده و باعث می شود كه از نظر روحی و 

فيزيکی احساس ضعف كنند.
خانمی 32س��اله، ديپلم، شاغل و س��اكن منطقه 18 
می گويد:   »خش��ونت يعنی كت��ك زدن، خرجی ندارد، 
ترک كردن بچه ها، خيلی از مردها بودند كه زن را با 3-۴ 
تا بچه ول كردند و رفتند... ش��وهر من توهين می كرد به 
خانواده ام، به خودم، هرچی به ذهنش می رسيد می گفت. 

كتك نمی زد ولی همين حرفاش از كتك بدتر بود...«
بدرفتاری های روانی به شکل بی توجهی كردن به زن، 
عياشی و خيانت  و همچنين تهديد كردن نيز خود را نشان 

می دادند. 
خانمی ۴۷ساله، ديپلم، شاغل و ساكن تهران می گويد:   
» ...آزاردهنده ترين چيز نيامدنش به خانه است. وقتی كه 
از بيرون زنگ می زند می گويد من امشب نمی آيم، بيشتر 
مرا آزار می دهد. آن ش��ب تا صبح بيدارم، صبح هم با آن 
اعصاب بايد س��ركار بروم، طالق هم نمی دهد، می گويد 

يك روز می روم و ديگر نمی آيم...«
مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت عليه زنان 
را »هرگونه عمل خشونت آميز بر پايه جنسيت كه بتواند 
منجر به آسيب فيزيکی )بدنی(، جنس��ی يا روانی زنان 
شود« تعريف كرده است كه شامل »تهديد به اين كارها، 
اعمال اجبار، يا سلب مستبدانه آزادی )چه در اجتماع و 
چه در زندگی شخصی(« می شود. اعالميه رفع خشونت 
عليه زنان در  س��ال 1۹۹3 بيان می كند كه اين خشونت 
ممکن اس��ت توس��ط افرادی از همان جن��س، اعضای 
خانواده و حکومت اعمال ش��ود. سازمان ها و كشورهای 
جهان می كوشند با برنامه های گوناگون با خشونت عليه 
زنان مبارزه كنند. در ايران ني��ز نهادهاي مدني و دولت 
درصدد كاهش خشونت و مقابله با آسيب هاي اجتماعي 
ناشي از آن هستند. اما اين مهم نياز به حركتي گسترده و 

فرهنگسازي مناسب دارد.
مصرف

با توسعه جوامع و افزايش روزافزون گرايش به مصرف 
لوازم برق��ي در خانواده ها ميزان مص��رف برق خانگي نيز 
افزايش يافته اس��ت، طبق آمارها مصرف برق خانگي در 
ايران 2.۵ برابر اس��تاندارد جهاني اس��ت؛ يعني در بخش 
خانگي و تجاري كشور 3۷ درصد از انرژي مصرف مي شود. 
اما ما موفق به اس��تفاده صحيح نشده ايم! چرا؟ آيا فقط به 
منافع اقتصادي و مضرات اقتصادي آن چشم دوخته ايم؟ 

در دنيا اما وضعيت چگونه است؟
پژوهشی جديد نش��ان می دهد، مصرف كنندگان برق 
زمانی كه در مورد خطرات زيس��ت محيطی، بهداشت و 
س��المت انس��ان آگاهی پيدا می كنند، بيشتر نسبت به 
مص��رف بی رويه انرژی حس��اس می ش��وند و در مصرف 
صرفه جويی می كنند. مگالی دلماز و عمر آی.آسنسيو از 
موسسه محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه يو سی ال ای 
آمريکا، پژوهشی انجام داده اند كه برخالف انتظار آنها نشان 
می دهد آگاهی رسانی در مورد آسيب های زيست محيطی 
و سالمت انسان ها مشوق اصلی مصرف كنندگان برق برای 
كاهش مصرف اس��ت. اين پژوهش با عنوان »مشوق های 
غيرمادی و صرفه جوي��ی در مصرف انرژی«   در مجموعه 
  )PNAS( مقاالت آكادمی ملی علوم اياالت متحده آمريکا
منتش��ر خواه��د ش��د. در پژوه��ش دلماز و آسنس��يو، 

118مش��تری س��ازمان برق لس آنجلس در محدوده ای 
نزديك دانشگاه UCLA شركت كردند. شركت كنندگان 
در اين مطالعه به 2 گروه تقسيم شدند و مصرف انرژی هر 

خانوار يا مشتری برای 8 ماه بررسی شد.
هر 2 گروه از پژوهش��گران به صورت منظم پيام هايی 
هفتگی در مورد روند مصرف انرژی و تحليل كنتورهايشان 
را دريافت كردند. اين پيام ها به ايميل مشتريان فرستاده 

شد و مشتريان توافق كرده بودند كه ايميل ها را بخوانند.
به يك گروه تنها اطالعات كم��ی ميزان مصرف انرژی 
ازجمله داده های مي��زان مصرف و قيمت مص��رف داده 
ش��د. به گروه دوم اين اطالعات كم��ی با اطالعات كيفی 
همراه ش��د؛ ازجمله اين كه چطور اين مي��زان مصرف بر 
محيط زيس��ت انس��انی تأثير می گذارد، چگونه سالمت 
انس��ان ها با اين ميزان مصرف هر خانوار به خطر می افتد، 
ميزان دی اكسيدكربن وارد شده به هوا با اين ميزان مصرف 
چقدر است، چگونه اين ميزان مصرف، مقدار ذرات معلق 

در هوا را تغيير می دهد.

ش��ركت كنندگان در مطالع��ه همچني��ن همگی به 
وب سايتی دسترسی داش��تند كه اطالعات كمی ميزان 
مصرف برق در روز يك خانوار، مش��تری را ب��رای آنها به 
صورت نموداری، ترس��يم ك��رده ب��ود. در كمال تعجب 
پژوهشگران، مش��تريانی كه اطالعات كيفی را به همراه 
اطالعات كم��ی دريافت كرده بودن��د، كمتر برق مصرف 
كردند. اين درحالی اس��ت كه ميزان مصرف مش��تريانی 
كه تنها اطالع��ات كمی را دريافت ك��رده بودند، در طول 
8ماه هيچ تغييری نکرد. به اعتقاد پژوهشگران اين پروژه، 
مصرف كنندگان اي��ده ای انتزاعی از مصرف ب��رق دارند 
و آموزه های الزم برای ارتباط دهی بين اس��تفاده از برق و 
اثرات بر محيط زيست و سالمت انسان ها به آنها هيچ وقت 
ارايه نش��ده اس��ت. زمانی كه مفاهيم گري��زان و انتزاعی 
تبديل به اطالعات ساده در مورد محيط زيست و سالمت 
انسان ها می شوند، ديگر برای بسياری از مصرف كنندگان 
ابهامی باقی نمی ماند و كاهش مص��رف انرژی تبديل به 
مس��أله زندگی می ش��ود. اطالعات تاثيرات مصرف برق 

بر محيط زيس��ت و سالمت انس��ان ها عموما در مجالت 
تخصصی محيط زيستی منتش��ر می شود و كمپين های 
آگاهی رس��انی نيز اين اطالع��ات را به زبان س��اده برای 
مصرف كنن��دگان ترجم��ه نمی كنند. نتيج��ه پژوهش 
دلماز و آسنسيو نشان می دهد، زمانی كه اطالعات كمی 
در مورد رابطه مصرف و محيط زيس��ت و سالمت به زبان 
ساده و غيرانتزاعی به مشتريان داده شد، مصرف گروهی 
كه اين اطالعات را داش��ت در 8 م��اه، 8 درصد پايين آمد. 
در م��ورد خانواده هاي��ی كه سرپرس��ت ك��ودكان بودند 
اين ميزان صرفه جويی در انرژی بس��يار بيش��تر بود. در 
گروهی كه اطالعات كم��ی دريافت كردند، خانواده هايی 
كه كودک داش��تند يا سرپرس��ت كودكان بودند، پس از 
آگاهی يافتن از خطرات محيط زيستی، مصرف ماهانه خود 
را 1۹ درصد پايين آوردند. با توجه به اين كه هم اكنون بيش 
از 18 ميليون خانوار شهري و روستايي در كشور زندگي 
مي كنند، با پيش��رفتي كه در توليد و عرضه محصوالت 
برقي رخ داده به دنبال آن تحول فرهنگي نيز در خانواده ها 
ايجاد ش��ده به طوري كه در بس��ياري از منازل ايراني به 
ويژه خانوارهاي ش��هري بي��ش از 2۰ نوع وس��يله برقي 
وجود دارد. خوب است كه نکاتي در مورد مضرات و اثرات 

زيست محيطي استفاد از برق بر همگان گوشزد شود.

خطرات زیست محيطی، بهداشت و سالمت انسان 
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 تعداد کل بيكاران
 مطلق کشور از سوی مرکز 

آمار ایران 2 ميليون و ۵۰۰ هزار 
نفر اعالم شده است و معاون 

وزیر کار می گوید، ۳۱ درصد از 
این افراد یعنی ۷۷۵ هزار نفر، 
دارای تحصيالت دانشگاهی 

هستند

کریستی دیویس با مطالعه 
هزاران لطيفه از سراسر دنيا، 

کشف کرد که همان لطيفه های 
»احمق« را که در ایاالت متحده 
درباره لهستانی ها می گویند، 
در فرانسه درباره بلژیكی ها، 

در هندوستان درباره 
سيک ها و در استراليا درباره 

تاسمانيایی ها   می گویند


